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 1388 بهار،9 ، شمارهسومسال ،  تبریز واحددانشگاه آزاد اسالمی علوم کشاورزيعلمی ـ پژوهشی مجله  

 

  هاي آماري چند متغیره هاي یونجه با استفاده از تجزیه گروه بندي اکوتیپ
  

 4 و علی اشرف جعفري3زاد، سعید اهري2، فرید نورمند مؤید1عاطفه پورفرهاد

  
  

  چکیده 
 اکوتیـپ یونجـه   49هاي یونجه و صفات مؤثر بـر عملکـرد علوفـه،            منظور بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ     به

 در ایـستگاه تحقیقـات   1385 در دو تکرار در سـال  7×7قالب طرح التیس مربع ساده    زراعی در آزمایشی در     
در این تحقیق صفات عملکـرد    . شرقی مورد بررسی قرار گرفتند     کشاورزي خسروشهر واقع در استان آذربایجان     

 ي، تعداد ساقه، تعداد گره، فاصـله      دهی، ارتفاع بوته  گل% 50 خشک، تعداد روز تا      ي تر، عملکرد علوفه   يعلوفه
هـا حـاکی از    تجزیـه واریـانس داده  . گره، سرعت رشد و نسبت برگ به ساقه مورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد               میان

ها از لحـاظ    بر اساس مقایسه میانگین صفات برترین اکوتیپ      . ها براي اکثر صفات بود     اختالف زیاد بین اکوتیپ   
 46و  ) سـبزوار ( 12،  )گرگـان ( 25،  )محلـی تبریـز   ( 13،  )فرانـسه ( 37 هـاي  عملکرد و کیفیت علوفـه شـماره      

در . مناسـب باشـند   سنتتیک جهت کشت در شـرایط آبـی   يبراي تولید یک واریتهتوانند  میبود که   ) هریس(
 از 5هاي گـروه   اکوتیپ.  گروه متفاوت قرار گرفتند    5 اکوتیپ یونجه در     WARD  ،49روش    کالستر به  يتجزیه

هـاي اصـلی نیـز صـفات      در تجزیه بـه مؤلفـه  .  از لحاظ کیفیت علوفه برتر بودند2د علوفه و گروه   لحاظ عملکر 
 بـا کیفیـت   یهـای   دوم مؤثر در گزینش اکوتیپيهاي پر محصول و مؤلفه  اول مؤثر در گزینش اکوتیپ يمؤلفه

  .باشند علوفه باال می
  

  نجهبندي، یو تنوع ژنتیکی، عملکرد علوفه، گروه: واژگان کلیدي

                                                
)ي مسئولنگارنده ( فرهیخته کارشناسی ارشد اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز-1  
 f_noorman_moayyed@yahoo.com             شرقی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان آذر بایجان-2
12/8/86:       تاریخ دریافت                                                    و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز دانشیار گروه زراعت -3  
  16/8/88:                        تاریخ پذیرش                                                     ها و مراتع کشور عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل-4
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 ...هاي یونجه با استفاده از  تیپبندي اکو  گروه–هاد و همکاران                                                                     پورفر2

  

  مقدمه
تأمین مواد غذایی مورد نیاز در داخل کـشور         
. از اهداف مهم کـارگزاران بخـش کـشاورزي اسـت      

ــان   ــوانی، تولیــد گیاه ــروتئین حی ــأمین پ ــراي ت ب
دار بـوده و لـزوم      رت خاصی برخـو   اي از اهمی   علوفه

اي  دسترسی به این محصوالت تحقیقـات گـسترده       
اي  علوفـه یونجه از جمله گیاهان     . کند را ایجاب می  

آید که قادر است ساالنه بیش از دو تن          شمار می  هب
علت نقش زیـاد    پروتئین در هکتار تولید نماید و به     

ها موجب شـده اسـت کـه      انسانيعلوفه در تغذیه  
هـاي مختلـف اصـالحی یونجـه      تحقیقات در زمینه  

ــاده  ــوق الع ــسترش ف ــد  گ ــته باش در ). 5( اي داش
 پـر   ي واریتـه  طـور مـداوم از چنـد       اي که به   منطقه

محصول و محدود اسـتفاده شـود، بـه مـرور زمـان       
تنــوع ژنتیکــی از بــین رفتــه و جــاي خــود را بــه  

هـا    آگاهی از تنوع ژنتیکی گونه     .دهد یکنواختی می 
تحقیقات در اصالح   يیت زیادي دارد، زیرا پایه    اهم 
در ایـن راسـتا جمـع آوري،        ). 3( باشـد  ت می تانبا

ــابع   ــتفاده از من ــابی و اس ــی گیاهــان  ارزی  ژنتیک
منظور ایجاد ارقـام جدیـد بـا پتانـسیل          اي به  علوفه

  ). 9(یت است ز اهمیژنتیکی باال حا
تنوع گیاهان زراعی همبـستگی مثبتـی       معموالً  

گیاهان زراعـی   . ها دارد با پراکندگی جغرافیایی آن   
ها زیـستن در شـرایط محیطـی متفـاوت           طی سال 
 با انتخاب لذا). 13(اند هاي متنوعی شده  حاوي ژن 
تـوان بـه     صحیح از تنوع ژنتیکـی مـی       يو استفاده 

بـه کمـک    . بینـی شـده رسـید     اهداف از قبل پیش   
تــوان تنــوع هــاي آمــاري چنــد متغیــره مــیروش

هـا را   هـا و ژنوتیـپ    ژنتیکی و فنوتیپی بین واریتـه     
مشخص نمود و سـپس از آن در امـر تالقـی بـین              

 هاي متعلق به دسـتجات مختلـف اسـتفاده    ژنوتیپ
متخصصین اصالح نباتات براي تعیین دوري      . نمود

ــپ  ــی ژنوتی ــا نزدک ــا ی ــدم  ‘ه ــا ع ــشاوندي ی  خوی
ها و همچنین تعیین وجود یا عـدم   خویشاوندي آن 

هـاي  هـا در کلکـسیون  وجود تشابه ژنتیکی ژنوتیپ   
ــه  ــاهی از تجزی اي اســتفاده  خوشــهيمختلــف گی

  . کنند می
 از تجزیه و تحلیـل    ) 14(لی سینگر و همکاران     

روش  هاي یونجه بـه   بندي توده اي براي گروه   خوشه
بهـار و همکـاران     . حداقل واریانس استفاده نمودند   

هـاي  منظور بررسی تنـوع ژنتیکـی جمعیـت       هب) 1(
ــه ــومی یونج ــه يب ــا اســتفاده از تجزی ــران، ب  ي ای

. بنـدي نمودنـد     گروه طبقه  6ها را در      آن ،اي خوشه
اي زیـادي   ه هرچند که ارزیابی مواد ژنتیکی هزینه     

ــتفاده  ــیکن اس ــر دارد، ل ــابع  يرا در ب ــر از من  بهت
پالسم سبب شناخت بیشتر این ذخایر گردیده        ژرم

  . سازد ها را فراهم می وري واقعی از آن و امکان بهره
 این تحقیق بررسی تنوع ژنتیکی      هدف از انجام  

 برخــی ي اکوتیــپ مختلــف یونجــه و مطالعــه 49
 هـا و    اکوتیـپ  بنـدي صفات موثر بر عملکرد، گـروه     

هـاي   ها براي تولیـد واریتـه      پیمعرفی بهترین اکوت  
  . دبوسنتتیک 

  ها  مواد و روش
 در 1385 ـ1386آزمایش در سال زراعی 

ایستگاه تحقیقاتی خسروشهر واقع در استان 
 درجه و 46شرقی با موقعیت جغرافیایی  آذربایجان

 غربی ي دقیقه52 درجه و 37 شرقی و ي دقیقه2
.  متر از سطح دریا اجرا گردید1359اع و با ارتف

.  انجام گرفته بود1384کاشت مزرعه در بهار سال 
هاي بهاره هر  آبیاري پس از سپري شدن بارندگی
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             3    علوم کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزعلمی ـ پژوهشی مجله 

 گیاه انجام یه به نیاز آببار با توج روز یک15
ها در طول فصل زراعی از  یادداشت برداري. گرفت

. گرفتاوایل بهار تا اوایل پاییز طی سه چین انجام 
وجین ( صورت مکانیکی هاي هرز به  علفکنترل
سرخرطومی یونجه که از آفات  کنترلو ) دستی

شود به صورت  مهم این گیاه محسوب می
 3/0شیمیایی با استفاده از سم دیازینون به میزان 

  . لیتر در هکتار انجام گرفت
 يدر این پژوهش از طرح التیس مربع ساده

 در دو تکرار که از )1جدول  ( اکوتیپ49 با 7×7
شمار  هاي بلوکی ناقص نیمه متعادل به طرح
هر واحد آزمایشی شامل . رود، استفاده گردید می

طول یک متر و به فواصل  سه ردیف کاشت به
میزان بذر مورد کشت . متر بود  سانتی25خطوط 

. مربع تنظیم گردید  بذر در متر350نیز بر اساس 
 تر در يوفهـرد علـبراي تعیین میزان عملک

 کل ،دهی در هر چیند گلـ درص50 يرحلهـم
هر کرت در مساحت مشخص برداشت و پس از 

 تر برحسب تن يها عملکرد علوفه توزین وزن آن
سپس یک نمونه از هر . در هکتار محاسبه گردید

ه و در مجاورت  گرم تهی500کرت به وزن تقریبی 
هواي آزاد در مزرعه خشک شده و وزن خشک 

در نهایت با در نظر . گیري شد ها نیز اندازه آن
 تر در سه چین، يگرفتن عملکرد کل علوفه

 خشک در مساحت برداشت يعملکرد کل علوفه
  .شده بر حسب تن در هکتار محاسبه گردید

از نسبت وزن خشک برگ به ساقه کیفیت 
گیري صفات ارتفاع  براي اندازه.  شدارزیابیعلوفه 

گره و تعداد   میانيلهبوته، تعداد گره، فاص
طور تصادفی انتخاب و پس از  ه نمونه ب10ساقه،
ها محاسبه  گیري این صفات، میانگین آن اندازه
گیري سرعت رشد بعد  همچنین براي اندازه. گردید

از برداشت در هر سه چین بعد از بررسی کلی 
 براي 1 براي رشد زیاد و 5 (1- 5 يمزرعه، دامنه

  ). ته شدرشد کمتر در نظر گرف
-  درصد گل50گیري تعداد روز تا  براي اندازه

دهی، تعداد روز از اول فروردین ماه در هر سه 
ها  چین در نظر گرفته شد و در نهایت از داده

هاي  قبل از تجزیه. عمل آمد گیري به میانگین
توزیع  ها، نرمال بودن آماري مورد نظر داده

 تایید  صفات مورد آزمون ويانحرافات براي کلیه
هاي آماري و رسم  براي تجزیه. قرار گرفت

 و  MSTATC،SPSSنمودارها از نرم افزارهاي 
Excelاستفاده گردید .  
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  ...هاي یونجه با استفاده از  بندي اکوتیپ  گروه–           پورفرهاد و همکاران                                                          4
 

   مورد مطالعهيهاي یونجهمشخصات اکوتیپ - 1جدول 
  

  مبدأ  ي اکوتیپشماره  مبدأ  ي اکوتیپشماره
  )گلستان( گرگان  25  )خارجی(فائو   1
  محلی  26  )خارجی(فائو   2
  )آذربایجان شرقی(محلی   27  )خارجی(فائو   3
  )آذربایجان شرقی( اهر  28  )همدان(محلی   4
  )آذربایجان شرقی(محلی   29  )کردستان(محلی   5
  وحشی  30  )اصفهان( زرین شهر  6
  )یزد( یزد  31  محلی  7
  )اصفهان( فریدن  32  قزاقستان  8
  محلی  33  )شیراز(محلی   9

  )ن غربیآذربایجا( ارومیه  34  محلی  10
  )خارجی(فائو   35  )اصفهان( فریدون شهر  11
  فرانسه  36  )خراسان( سبزوار  12
  فرانسه  37  )آذربایجان شرقی( تبریز  13
  )سمنان( شاهرود  38  )لرستان( خرم آباد  14
  )اصفهان( خوانسار  39  محلی  15
  بغداد  40  )همدان( محلی  16
  قزاقستان  41  محلی  17
  )آذربایجان شرقی(محلی   42  )اصفهان( فالورجان  18
  )آذربایجان شرقی( هشترود  43  )خارجی(فائو   19
  )آذربایجان شرقی(قره یونجه   44  )کردستان(محلی   20
  )آذربایجان شرقی(تسوج   45  محلی  21
  )آذربایجان شرقی( هریس  46  )همدان( محلی  22
  )آذربایجان شرقی(برازین   47  )یزد( یزد  23
  )آذربایجان شرقی( مراغه  48  )لرستان( خرم آباد  24
  )آذربایجان شرقی(ایلخچی   49    
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             5    علوم کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزعلمی ـ پژوهشی مجله 

  نتایج و بحث  
 يبراي همه) 2 جدول( نتایج تجزیه واریانس
جز نسبت برگ به ساقه هصفات مورد مطالعه ب

همچنین . بندي ناقص را نشان داد ثر بودن بلوكؤم
هاي مورد ارزیابی از نظر صفات  بین اکوتیپ

 تر در سطح يو علوفه خشک يعملکرد علوفه
 درصد 50و از نظر صفات تعداد روز تا % 5احتمال 

 يگره، فاصله دهی، ارتفاع بوته، تعدادگل
گره، سرعت رشد و نسبت برگ به ساقه در  میان

دار وجود داشت و  اختالف معنی% 1سطح احتمال 
ها  از نظر صفت تعداد ساقه در واحد سطح، اکوتیپ

این نتایج وجود . داشتندداري با هم ن تفاوت معنی
ها از لحاظ صفات  تنوع ژنتیکی باال بین اکوتیپ

از تنوع موجود . دهد مورد بررسی را نشان می
هاي در حال تفکیک و  توان براي تولید جمعیت می

 صفات در يکننده هاي کنترل یابی ژن نیز در مکان
  . هاي اصالحی استفاده کرد برنامه

نشان ) 3جدول ( ها مقایسه میانگین اکوتیپ
 بیشترین عملکرد ،داد که در مجموع سه چین

 خشک مربوط به ي تر و علوفهيعلوفه
، 10، 13، 1، 14، 37، 43 يهاي شماره اکوتیپ

  .  بود46 و 12، 32، 25
اختالف ارقام را از نظر عملکرد ) 3(زمانیان 

دار  معنی% 1 خشک در سطح احتمال يعلوفه
ماي مساعد و گزارش کرد و مشخص نمود که د

 تر و يشرایط اکولوژیکی مناسب در عملکرد علوفه
. ی داردیسزا هثیر بأخشک ارقام مختلف یونجه ت

، شـرفـه و )10(زاده خویی ولیـزاده و رحیم
) 2(و حاجی آخوندي میبدي ) 6(زاده اسماعیـل

ثیر شرایط محیط بر أ خود تهايدر آزمایش

  . عملکرد یونجه را گزارش کردند
همکاران و ولنس و ) 12(ن و همکاران هانسو

یابی به عملکرد اعالم کردند که همواره دست) 16(
 انتخاب بر اساس صفات فیزیولوژیک ي نتیجه،باال

ثر بر عملکرد و نیز شناسایی ؤو مورفولوژیک م
شواهد . ها بوده است  کنترل ژنتیکی آنينحوه

 اجزاي يموجود حاکی از آن است که کلیه
اي از تنوع   و مورفولوژیک از درجهفیزیولوژیک

ژنتیکی برخوردار بوده و عملکرد علوفه بسته به 
 .دهد محیط و ژنوتیپ رفتار متفاوتی نشان می

بنابراین وجود اختالف در بین عملکرد ارقام 
مختلف یونجه، گزینش ارقام با عملکرد مطلوب را 

  . سازد امکان پذیر می
ردید، اکثر  مشاهده گ3 با توجه به نتایج جدول

نسبت برگ (هایی که از نظر کیفیت علوفه  اکوتیپ
هاي باالتر قرار داشتند، از نظر  در گروه) به ساقه

 تر و خشک، ارتفاع بوته و سرعت يعملکرد علوفه
ین قرار داشتند که این یهاي پا رشد در گروه

 منفی بین عملکرد و ي رابطهيدهنده نشان
 در انتخاب بنابراین. باشد کیفیت علوفه می

 باال در يهاي برتر عالوه بر عملکرد علوفه اکوتیپ
حد امکان کیفیت علوفه باال را نیز باید در نظر 

 اکوتیپ انتخابی با 10بر این اساس از بین . گرفت
 13، )فرانسه( 37هاي  عملکرد علوفه باال اکوتیپ

 - گرگان( 25، )شرقی آذربایجان- محلی تبریز(
 - هریس( 46و )  خراسان-سبزوار( 12، )گلستان

  .  مطلوبی داشتنديکیفیت علوفه) شرقیآذربایجان
ها  نیز اختالف اکوتیپ) 5(زمانیان و همکاران 

% 1را از نظر نسبت برگ به ساقه در سطح احتمال 
دار اعالم کرده و بیان نمودند که میزان  معنی

هاي برداشت  کیفیت ارقام یونجه بستگی به زمان
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 رشد گیاه يیط محیطی و مرحلهعلوفه دارد و شرا
داري بر کیفیت  ها اثرات معنی در هر یک از چین

و نستر و ) 11(بالنس و همکاران . علوفه دارند
اثر دما و فتوپریود را روي صفات ) 15(همکاران 

مورفولوژیکی و عملکرد یونجه مورد بررسی قرار 
 و مشاهده کردند در شرایط روزبلندي و سرد، هداد

اي با افزایش رسیدگی گیاه  برگچهدرصد چند 
دهد، در نتیجه  طور خطی کاهش نشان می به

 يدرصد ماده. یابد نسبت برگ به ساقه کاهش می
خشک برگ از نظر ارزش غذایی علوفه از اهمیت 

  . زیادي برخوردار است
گزارش کردند که بین  )5( زمانیان و همکاران

گ مصرف اختیاري دام از علوفه و میزان درصد بر
  . مستقیمی وجود دارديگیاه رابطه

مقایسه میانگین صفات مورفولوژیکی نشان داد 
هایی که بیشترین تعداد  طور تقریب اکوتیپ که به

گره را دارا   میانيگره را داشتند، کمترین فاصله
بین ) 5(زمانیان و همکاران ). 3جدول ( بودند

 يارقام یونجه از نظر تعداد گره و از نظر فاصله
داري گزارش نمودند و  گره اختالف معنی میان

اظهار داشتند که ارقام مختلف یونجه در شرایط 
طول روز بلند و در نتیجه ارتفاع زیاد، بیشترین 

گره را   میانيتعداد گره در ساقه و کمترین فاصله

شود   مشاهده می3با بررسی جدول . نشان دادند
ط به که بیشترین ارتفاع بوته و سرعت رشد مربو

هاي  هایی بود که از نظر عملکرد در گروه اکوتیپ
 بنابراین سرعت رشد و ارتفاع ،باال قرار داشتند

. شوند بوته از عوامل مؤثر بر عملکرد محسوب می
عنوان بهترین معیار براي  توانند به لذا می

  . هاي اصالحی باشند برنامه
ترین عوامل  بیان کرد که از مهم) 4(زمانیان 
 يمیزان سرعت رشد مقدار ذخیرهمؤثر در 
 يهاي غیرساختمانی در محل طوقه کربوهیدرات

باشند که بسته به نوع رقم  گیاه و دماي محیط می
مقایسه میانگین . باشد و دماي محیط متفاوت می

دهی نشان داد،  درصد گل50تعداد روز تا 
 درصد 50هایی که بیشترین تعداد روز تا  اکوتیپ

 در. تري دارند  عملکرد پایین،دهی را داشتندگل
 آخر رشدي يهاي دیررس در مرحله واقع اکوتیپ

بنابراین  خود با گرما و تنش خشکی مواجه شدند،
. تري نسبت به ارقام زودرس داشتند عملکرد پایین

در ) 8(، محمدي و همکاران )7(عبدي و همکاران 
دار بین   منفی و معنیي خود رابطههايآزمایش

دهی  درصد گل50فه و تعداد روز تا عملکرد علو
  .گزارش کردند

  تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در اکوتیپ هاي یونجه براساس طرح التیس ساده- 2جدول 
 

 میانگین مربعات 

  تغییراتمنابع
درجه 
 آزادي

عملکرد 
علوفه 
 تر

عملکرد 
علوفه 
 خشک

% 50روز تا 
 گلدهی

 تعداد گره ارتفاع بوته
فاصله 
 میانگره

 تعداد ساقه
سرعت 
 رشد

نسبت 
برگ به 
 ساقه

 n.s73/1  ** 669/96 ** 117/730 n.s002/0  **801/8 1800 * 724/1 **358/0 75/6 ** 1 تکرار
 ns 719/291  **021/1 **055/0 641/0** 21/3 ** 897/98 ** 969/18 ** 981/0 * 83/2  * 48 )تصحیح شده(تیمار 

 ــ 573/0 816/386 502/0 849/2 172/36 723/11 57/0 734/1 12 بلوك داخل تکرار
 013/0 344/0 67/331 274/0 342/1 55/30 3126/8 54/0 56/1 36 اشتباه مؤثر
 70/14 17 9/13 3/10 1/11 1/13 7/2 26 27 )درصد( ضریب تغییرات

ns ،  * 1و % 5به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال  **و%  
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   اکوتیپ یونجه از نظر صفات مورد مطالعه49 مقایسه میانگین -3جدول 

  

  عملکرد علوفه خشک اکوتیپ
 )تن در هکتار(

  گلدهی% 50
 )تعداد روز(

  ارتفاع بوته
 )سانتی متر(

  د گرهتعدا
 

  فاصله میانگره
 )سانتی متر(

  سرعت رشد
 )5 تا 1دامنه (

  عملکرد علوفه تر
 )تن در هکتار(

نسبت برگ 
 به ساقه

1 931/3 7/103 72/52 12/11 973/5 936/3 171/6 659/0 
2 244/3 9/104 8/49 8/10 344/5 938/3 196/5 656/0 
3 175/2 0/111 88/36 31/12 308/4 391/2 501/3 722/0 
4 088/3 7/108 83/46 701/9 554/5 109/3 481/4 631/0 
5 028/3 7/107 5/52 38/10 699/6 657/3 844/4 451/0 
6 514/1 5/110 93/29 054/9 331/4 969/2 327/2 962/0 
7 514/2 5/108 75/38 485/9 082/5 672/3 936/3 861/0 
8 534/2 2/108 35/38 86/12 819/4 795/2 969/3 745/0 
9 781/2 6/104 69/43 397/9 5/5 547/4 705/4 944/0 
10 494/3 5/103 12/48 92/12 571/4 00/4 744/5 596/0 
11 732/2 5/106 76/44 65/12 099/5 717/3 427/4 796/0 
12 364/3 1/103 97/48 64/10 737/5 766/4 507/5 878/0 
13 727/3 4/104 72/50 33/12 89/4 078/4 00/6 711/0 
14 957/3 7/102 76/54 07/12 204/6 281/4 439/6 634/0 
15 163/3 8/104 85/41 46/10 377/5 421/4 309/5 859/0 
16 909/2 6/105 46/40 003/9 238/5 172/4  834/4 791/0  
17 463/2 6/107 03/36 531/9 842/4 376/3 859/3 952/0 
18 252/2 4/109 38/30 652/8 659/4 093/3 487/3 991/0 
19 168/2 4/108 2/41 15/12 777/4 141/3 513/3 778/0 
20 875/2 5/109 10/41 61/11 189/5 953/2 262/4 713/0 
21 444/2 1/108 38/32 66/10 42/4 157/3 877/3 973/0 
22 583/2 3/109 56/40 939/8 118/5 952/2 945/3 701/0 
23 487/2 2/108 4/37 23/9 863/4 703/3 935/3 853/0 
24 092/2 4/107 18/40 14/11 092/5 657/3 735/4 688/0 
25 413/3 1/103 57/46 593/9 981/5 374/4 666/5 745/0 
26 441/3 8/106 8/49 45/11 7/5 172/4 265/5 586/0 
27 6/2 0/109 85/37 43/10 155/5 484/3 982/3 936/0 
28 841/2 1/109 79/42 28/11 24/5 188/3 525/4 561/0 
29 631/1 4/109 57/30 392/9 24/4 952/2 829/2 984/0 
30 426/2 1/106 88/34 51/8 444/5 953/3 962/3 917/0 
31 830/2 2/108 41/40 71/10 17/5 407/3 423/4 704/0 
32 594/3 103 81/49 89/10 948/5 374/4 566/5 561/0 
33 208/2 6/109 36/34 853/8 66/4 672/3 959/3 963/0 
34 252/3 9/109 23/49 9/10 06/6 484/3 114/5 545/0 
35 051/3 5/108 13/43 63/11 135/5 188/3 813/4 743/0 
36 396/2 2/109 59/40 71/10 947/4 452/3 738/3 773/0 
37 924/3 6/101 62/53 19/11 234/6 703/4 442/6 813/0 
38 838/1 0/107 14/34 456/9 780/4 657/3 951/2 961/0 
39 098/3 6/03 7/40 56/10 311/5 874/3 235/5 87/0 
40 501/2 9/108 29/40 709/8 879/5 422/4 987/3 785/0 
41 551/2 8/109 68/49 84/11 563/5 234/3 847/3 621/0 
42 594/2 5/107 73/39 748/9 181/5 688/3 225/4 965/0 
43  513/4 4/104 78/59 27/11 144/6 124/4 359/7 622/0 
44 965/2 7/106 65/46 21/11 955/4 376/3 969/4 766/0 
45 257/3 111 14/47 67/10 104/5 329/3 147/5 552/0 
46 475/3 7/110 04/52 87/11 473/5 297/3 349/5 741/0 
47 364/2 113 68/33 69/11 344/4 845/1 835/3 522/0 
48 951/1 1/115 90/40 86/12 708/4 907/1 901/2 653/0 
49 327/1 7/115 84/37 66/12 683/4 36/1 21/2 552/0 

LSD  401/1  847/5  21/11  349/2  062/1  19/1  03/2  2292/0  
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  اي تجزیه خوشه
 يهاي مورد مطالعه بر اساس کلیه اکوتیپ

هاي استاندارد  صفات با استفاده از میانگین داده
بندي شدند گروه WARD روش يوسیله شده و به

 ،براي تعیین محل برش دندروگرام). 1شکل(
 بر). 4جدول(  تابع تشخیص انجام شديتجزیه

لحاظ فواصل  اساس نتایج این تجزیه و همچنین به
 6 يادغام بهترین محل برش دندروگرام در فاصله

واحد تعیین گردید و با این برش پنج گروه حاصل 
  . شد

، 27،  23،  42،  7هـاي     اول اکوتیـپ   يخوشه
 ي، خوشه25و  39، 15، 40، 30، 16، 9، 38، 33

 ي، خوشـه 29و  18، 6، 21،  17هـاي     دوم اکوتیپ 
، 4، 11، 24، 31، 20،  44،  35هـاي    سوم اکوتیـپ  

 چهــارم ي، خوشــه5و  34، 46، 45، 22، 41، 28
 و 49و  36، 19، 8، 3، 48، 47هــــاي  اکوتیــــپ

، 43،  14،  1،  32،  26هـاي     پنجم اکوتیپ  يخوشه
  . را شامل شدند2و  37، 12، 13، 10

ــل در    ــانگین ک ــراف از می ــی انح  5در بررس
) 5جـدول   (اي    خوشـه  ياصل از تجزیه   ح يخوشه

ــ ــه 5 يهـدر خوش ــرد علوف ــفات عملک ــر و ي ص  ت
گـره و    میـان ي خشک، ارتفاع بوته، فاصـله    يعلوفه

قدرت رشد باالترین درصد انحراف از میـانگین در          
هــاي  بنــابراین اکوتیــپ. جهــت مثبــت را داشــتند

ــه  ــود در خوش ــی5 يموج ــ   را م ــوان ب ــوان  هت عن
لحاظ عملکـرد علوفـه معرفـی       هاي برتر از     اکوتیپ

 صفت نـسبت بـرگ بـه سـاقه          2 يدر خوشه . کرد
نیــز بــاالترین درصــد انحــراف از ) کیفیــت علوفــه(

ــانگین در جهــت مثبــت را داشــتند  ــابراین . می بن
تــوان   را مــی2 يهــاي موجــود در خوشــه اکوتیــپ

هاي برتر از لحـاظ کیفیـت علوفـه       عنوان اکوتیپ  هب
  .معرفی کرد

منظـور بررسـی تنـوع       به) 1(بهار و همکاران    
 ایــران بــا يهــاي بــومی یونجــه ژنتیکــی جمعیــت
 گـروه  6هـا را در   اي آن  خوشـه  ياستفاده از تجزیه  

  .بندي نمودند طبقه
  
   

 49 صفات در ياي براساس کلیه  خوشهي تابع تشخیص براي تعیین برش دندروگرام حاصل از تجزیهي تجزیه- 4جدول 
  اکوتیپ یونجه

  
  دو-کی  Wilks,lambda  تمالسطح اح  گروه

2  
3               
4  
5  

03/0  
1010  ×8/4  

13-10× 36/8  
                     19-10×02/4  

2/0  
038/0  
026/0  
016/0  

49/18  
43/81  
83/114  

991/168  

           
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


             9    علوم کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزعلمی ـ پژوهشی مجله 

  اي  خوشهيجزیه حاصل از تي خوشه5ها از میانگین کل صفات در  ها و درصد انحراف آن  میانگین گروه-5جدول
  

  

  عملکرد    گروه
  علوفه تر

  روز 
% 50تا 
  دهیگل

ارتفاع 
  بوته

تعداد 
  گره

 يفاصله
  گرهمیان

تعداد 
  ساقه

قدرت 
  رشد

نسبت 
برگ به 
  ساقه

عملکرد 
 يعلوفه

  خشک
  65/2  88/0  96/3  67/128  26/5  49/9  36/36  65/106  32/4  میانگین

درصد انحراف   1
  -03/6  55/16  5/12  -03/3  93/2  -30/11  -95/14  -87/0  -4  از میانگین کل

  05/2  972/0  1/3  27/137  49/4  45/9  85/31  109  26/3  میانگین
درصد انحراف   2

  -3/27  74/28  -93/11  44/3  -13/12  -68/11  -49/25  31/1  -55/27  از میانگین کل

  97/2  643/0  31/3  38/136  38/5  03/11  5/45  6/108  62/4  میانگین
درصد انحراف   3

  31/5  -83/14  -96/5  77/2  28/5  08/3  43/6  93/0  66/2  ز میانگین کلا

  12/2  718/0  59/2  02/127  64/4  17/12  49/38  51/111  38/3  میانگین
درصد انحراف   4

  -82/24  -9/4  -42/26  -28/4  -2/9  73/13  -96/9  64/3  -88/24  از میانگین کل

  71/3  667/0  23/4  58/133  68/5  46/11  813/51  81/103  96/5  میانگین
درصد انحراف   5

  56/31  -65/11  17/20  66/0  15/11  1/7  2/21  -51/3  44/32  از میانگین کل

  82/2  755/0  52/3  7/132  11/5  7/10  75/42  59/107  5/4  میانگین کل  
  

  
  هاي اصلی تجزیه به مولفه
 اکوتیپ 49هاي اصلی در  تجزیه به مؤلفه

عه و مورد ارزیابی، بر اساس صفات مورد مطال
ماتریس همبستگی صفات نشان داد که حدود 

 ي درصد از تغییرات کل، توسط دو مؤلفه67/74
طبق جدول ). 6جدول (شود  اصلی اول توجیه می

 درصد از 428/51 اول که حدود يمؤلفه، 7
تغییرات را تبیین نمود، داراي ضریب باال براي 

 ي تر و خشک، ارتفاع بوته، فاصلهيعملکرد علوفه

 يمؤلفه. دهی بودگل% 50گره و تعداد روز تا نمیا
 درصد از تغییرات را تبیین 239/23دوم که حدود 

ی براي تعداد گره و نسبت ینمود، داراي ضریب باال
توان گفت گزینش  در نتیجه می. برگ به ساقه بود

 اول منجر به گزینش يبر اساس مؤلفه
  با عملکرد باال خواهد شد و گزینشیهای اکوتیپ

 دوم منجر به گزینش يبر اساس مؤلفه
  .  باال خواهد شدي با کیفیت علوفهیهای اکوتیپ
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مولفه 
هاي 
  اصلی

مقادیر 
  ویژه

درصد 

  واریانس

درصد 
واریانس 
  تجمعی

1  628/4  428/51  428/51  
2  092/2  239/23  667/74  
3  979/0  874/10  541/85  
4  689/0  654/7  195/93  
5  217/0  413/2  608/95  
6  139/0  54/0  148/97  
7  114/0  271/1  419/98  
8  101/0  118/1  537/99  
9  04165/0  463/0  00/100  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 اقلیدسی براساس ي و فاصلهWard اکوتیپ یونجه با استفاده از روش 49اي   خوشهي دندروگرام حاصل از تجزیه- 1شکل 

   صفاتيمیانگین کلیه
  
  

1 

2 

3 

5 

4 
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  هاي یونجه هاي اصلی براي اکوتیپ  درصد واریانس تجمعی در  تجزیه به مولفه مقادیر ویژه و- 6 جدول
 

هاي اصلیمولفه  درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقادیر ویژه 
1 628/4  428/51  428/51  
2 092/2  239/23  667/74  
3 979/0  874/10  541/85  
4 689/0  654/7  195/93  
5 217/0  413/2  608/95  
6 139/0  54/0  148/97  
7 114/0  271/1  419/98  
8 101/0  118/1  537/99  
9 04165/0  463/0  00/100  

  
  

 هاي یونجههاي اصلی براي صفات مورد مطالعه در اکوتیپ مولفهي بردارهاي ویژه- 7 جدول
 

 مولفه دوم مولفه اول صفات
914/0 عملکرد علوفه تر  04495/0  

دهیگل% 50تعداد روز تا   726/0-  574/0  
925/0 ارتفاع بوته  277/0  
253/0 تعداد گره  811/0  
گرهفاصله میان  819/0  07172/0  

173/0 تعداد ساقه  25/0  
694/0 سرعت رشد  652/0-  

-548/0 نسبت برگ به ساقه  727/0-  
929/0 عملکرد علوفه خشک  07562/0  
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  گیري کلی نتیجه
گر وجود تنـوع ژنتیکـی       نتایج تجزیه واریانس بیان   

. دبـو ها بر اساس صفات مورد مطالعـه         بین ژنوتیپ باال  
ها از    برترین اکوتیپ  ،بر اساس مقایسه میانگین صفات    

ــماره    ــه ش ــت علوف ــرد و کیفی ــاظ عملک ــاي لح  37ه
 25،  )شـرقی  آذربایجـان  -محلی تبریـز  ( 13،  )فرانسه(
ــان( ــستان-گرگ ــبزوار( 12، ) گل ــان-س  46و )  خراس
 ایــن از. دندشــمعرفــی ) شــرقی  آذربایجــان-هــریس(

 سـنتتیک و   يتوان در تولید یک واریتـه      ها می  اکوتیپ
معرفی به زارعین جهت کـشت در شـرایط آبـی بهـره            

 5 يهـاي خوشـه     کالستر، اکوتیپ  يدر تجزیه . جست
 از لحاظ کیفیـت     2 ياز لحاظ عملکرد علوفه و خوشه     

ــ ــه ب ــههعلوف ــوان خوش ــی  عن ــر معرف ــاي برت ه
 هــاي اصــلی در تجزیــه بــه مؤلفــه. گردنــد مــی

 اول منجر به گزینش     يگزینش بر اساس مؤلفه   
 دوم منجـر  يهاي پر محـصول و مؤلفـه    اکوتیپ

 با کیفیت بـاال خواهـد       یهای به گزینش اکوتیپ  
   .شد

  گزاري سپاس
ــات     ــز تحقیق ــسئولین مرک ــشکر از م ــا ت ب
ــی اســــتان     ــشاورزي و منــــابع طبیعــ کــ

شرقی که در انجام ایـن پـروژه مـا را            آذربایجان
  .یاري کردند
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